Mødeindkaldelse
Emne: Ordinært bestyrelsesmøde
Formål med mødet: At nå så langt, at alle kan gå på ferie med ro i sindet;-)
Anvendelse af mødets resultat:
Data om mødet

Referent: AC

Dato:30/6-2015

Mødedeltagere:

Tid: 18.30-21.00

Ac, Pedro, Benny, Peter, Jeanne, Lotte,
Jonathan, Kira, Lone, Bitten.

Sted: Kassebølle
Forbered:
Medbring:

Dagsorden:

Uddybning:

Ansvar:

1. Siden sidst
-godkendelse af dagsorden
og referat underskrives.

Kort runde med status og
justering af dagsorden.
Referat underskrevet.

Pedro

2. Nyt fra skolen

Skoleleders punkt
-Skema
Lærerene og Benny arbejder
på at få skemaet til at hænge
sammen.
Kira og Lone skal kigge på
økonomien, i forhold til at få
dækket de sidste timer som er
omkring 10 timer. Dette gerne
inden sommer ferien.

Jeanne

3. Nyt fra medarbejderne og
elever.

Ansatte og elevers punkt
Jeanne fortæller lærerne og
bennys ideer og tanker
omkring næste skole år.
De arbejder videre med dette,
og melder ud når alt er på
plads.

Anders

Varighed:

Side 1 af 5

4. Sommerferiebrev

Vi skal lige hjælpe hinanden
med, at gøre info-brev til
forældre helt skarpt og
lækkert. Lotte og Bitten skal
have fakta-oplysninger.
Der arbejdes på et brev til
forældrene.

Bitten og
Lotte

5. Bestyrelseskursus

Peter Mondrup vil gerne
komme til Kassebølle og give
bestyrelse og skoleleder et
grundkursus i friskoleledelse,
bestyrelsesansvar, faldgrubber
mm.
Hvornår vil vi, at det sker?
Pedro skal undersøge hvad det
koster. Evt d.20.8 som dato for
dette.

Pedro

Bitten
6. Bestyrelsens
forretningsorden og
kommunikation.

Vedtagelse af forretningsorden
for bestyrelsens arbejde og
snak om hvordan
kommunikationen kan fungere
bedst mellem møderne.
Bilag 1
Udsat til næste møde
Lone/Kira

7. Økonomi og skyldnere

Status fra kasser og update på
skyldnere mm.
Kontrakter
Kort snak om løn til ansatte.
Lone og Kira arbejder flittigt
videre med økonomien
Jonathan

8. Fotografering (i Pausen)

Billeder af bestyrelsen til
hjemmeside.
Pedro

9. Støtteforening

Støtteforeningen spørger til
vores deltagelse i deres møder
og om de tilsvarende kan
deltage med repræsentanter i
bestyrelsesmøderne?
Støtteforeningen bliver
inviteret til vores
bestyrelsesmøder. Vores
dagsordene bliver lavet om så
Støtteforeningen kommer på
som et fast punkt. Og vi
prioritere dagsordenen så
punkter der kan være
relevante for støtteforeningen
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kommer på først. Pedro giver
Støtteforeningen besked.

10. Rengøring

11. Info og status fra udvalg
omkring ny udskolingsprofil

12. PR

Fortsat diskussion om hvordan
vi takler rengøring på skolen
fremover.
Herunder:
Udlejning af skolen (Kira)
Hver onsdag vil Birgit gerne
tage Morgensangsalen og
gymnastik salen.
Der bliver planlagt 4
arbejdsdage, hver voksen skal
bruge 10 timer om året. Man
vælger selv om man vil deltage
i en eller flere dage, bare man
får lagt de 10 timers arbejde.
Sidste søndag før skolestart d.
9.8
( primært hovedrengøring)
D.12.9 arbejds dag, 3. januar
rengørings dag. D.9.4.16
arbejds dag. Gwendolin holder
styr på fremmødet. Dette er en
prøve ordning som bliver
evalueret på i foråret.

Punkt fra sidste møde. Lærerene
skulle melde sig på banen ift.
Ønsker og ideer til profiler a´la
musiklinjen.
Der arbejdes videre med ideen,
og lærerne og Benny forsøger at
få det hele til at gå op i en højere
enhed.
Hvad sættes i værk i forhold til
PR – Herunder:
-Hjemmeside (Vi skulle gerne
finde en der vil overtage
tjansen fra Pedro?)
-Ny leder.
-Nye ansatte.
-Linjeprofiler fortsat.

Kira/Lone

Bitten/Lott
e/Kira

Peter
(Gammelt
oplæg?)

Måske nedsætte et udvalg?

Benny overtager hjemmesiden.
Pr sættes på dagsordenen til
hvert møde
13. Udvalg

Nedenstående udvalg var på tale
tidligere. Vi skal beslutte
relevans og tjekke op på hvilke

Alle
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person-udskiftninger der skal
ske!
Eventuelt lave et par nye ad.
Hoc. Udvalg?
1. Legeplads (Birgit er ved at
samle gruppe)
2. Bygninger – herunder
undergrupper
3. Taget i vinkelhuset (Ingvard
tjekker op på situationen)
4. Rengøringsgruppe
(Gwendolyn er muligvis
interesseret)
5. PR & hjemmeside (Peter)
6. Fondsudvalg
7. Musikskolen (Kira og Bitten)
8. Udvikling af overbygning
9. Lejrskole og ekskursioner
(Gwendolyn)
Udsættes til næste møde

14. Vedtægterne

gennemgås

15. Evaluering af
skoleafslutning

16. Eventuelt

Vi skal have en status på hvor
vi står med vedtægterne.
Bilag 2
Bliver underskrevet i dag

Peter

Kort drøftelse af translokation
og skoleafslutning. Skal der
følges op på noget og er der
noget der skal være anderledes
en anden gang?
Udsættes til næste møde

Pedro

Lone: Ønsker vores referat
sendes rundt til alle efter Pedro
har godkendt det.
Lotte sørger for ”kage” til
næste møde.
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